POWIAD O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg
nieograniczony na:
Dokumentacja techniczna Zamku Ujazdowskiego
informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
"ARHEAD" Sp. z o.o. Biuro Projektowo Badawcze
ul. Francuska 30/2 03-905 Warszawa
na: Dokumentacja techniczna Zamku Ujazdowskiego za cenę 488 310.00 zł
Uzasadnienie wyboru: Oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz najkrótszy czas realizacji.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nr
tem
atu
1

1

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)
"ARHEAD" Sp. z o.o. Biuro
Projektowo Badawcze
Francuska 30 /2
03-905 Warszawa
(2)
EKO-BUD Grzelczyk, Woreta
sp. j.
Zaolziańska 49
93-545 Łódź
(5)

Cena
(koszt)

Termin
wykon
ania

Razem

70,00

30,00

100,00

32,92

26,49

59,41

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres
wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

1
Plan 3D Adrian Bogutczak
Łąkowa 3/5
90-562 Łódź

Art. 89. ust.1 pkt 5
Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został
wykluczony

2

3
Info .-Inż.-Media" Sp. z o.o.
Sadowa 4 /36
05-110 Jabłonna

Art. 89. ust.1 pkt 4
Oferta zawiera rażąco niską cene w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
Uzasadnienia: Po przeprowadzeniu procedury
wyjaśniającej i analizie poszczególnych cen
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jednostkowych oferty stwierdzono ze przedstawiona cena
jest nie realistyczna. Zamawiający za zaoferowana kwotę
nie jest w stanie zrealizować zamówienia biorąc pod
uwagę skale zamówienia trudności techniczne oraz
logistyczne obiektu. Oferowana cena rażąco odbiega nie
tylko od wyceny inwestorskiej , od cen przyjętych na
rynku ale i od cen oferowanych przez innych oferentów.
4
Firma Usługowo-Handlowa
"WNUK"
Krakowska 13
42-200 Częstochowa

3

Art. 89. ust.1 pkt 5
Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został
wykluczony

Zamawiający wykluczył z postępowania:
Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

1

Firma Usługowo-Handlowa
"WNUK"
Krakowska 13
42-200 Częstochowa

2

Plan 3D Adrian Bogutczak
Łąkowa 3/5
90-562 Łódź

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:
Art. 24 ust. 2 pkt 4
Nie złożono dokumentu: Opłacona polisa
Uzasadnienie: Oferent nie przedstawił dokumentu
posiadania opłaconej polisy na dzień składania
oferty.
Art. 24 ust. 2 pkt 4
Nie spełniono warunku: Uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności.
Uzasadnienie: Nie złożono dokumentu: Aktualna
informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Nie złożono dokumentu: Aktualna informacja z KRK
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Nie spełniono warunku dokumentu: Wykaz osób
zdolnych do wykonania zamówienia
Uzasadnienie: Nie złożono dokumentu: Uprawnień
konserwatorskich do projektowania i prowadzenia
prac w obiektach zabytkowych projektantów, którzy
będą odpowiedzialni z ramienia Wykonawcy za
wykonanie opracowań wchodzących w zakres
niniejszego zamówienia

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta,
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo
Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.
180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie,
określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

kierownik Małgorzata Olakowska
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